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17 99711-9654
Informações / Plantão de Vendas

Plantão de vendas no escritório CONAB ENGENHARIA (Ao lado da Prefeitura Municipal)

,00250

ATENÇÃO Palmeira D' Oeste

R$
Por MÊS

SEM TAXAS DE JUROS MENSAL

ÔP R  do S LO
R E S I D E N C I A L

para ser FELIZ!
Não vai faltar espaço

Você que está esperando ou em dúvida em adquirir seu lote.
O Loteamento Residencial Pôr Do Sol está vendendo seus  

Lotes de 200m² por apenas:

Infraestrutura toda em andamento

Foi assinado em São Paulo 
Convênio para recapeamento 
TOTAL da prainha de Dalas e de 
mais 4 ruas do Distrito de Dalas.

Na ocasião estavam Prefeito Pe-
zão Montanari, Deputado Estadual 
Paulo Corrêa Júnior e o Presidente 
do Patriotas, Adilson Barroso.

A Prainha de Dalas e o Distrito 
de Dalas estavam precisando 
desse Recap e o Prefeito Pezão 
não mediu esforços para tal 
emenda.

O Vereador Vilson de Dalas 
nos passou que feitos como este 
estão ligados ao esforço conjun-
to do Prefeito Pezão, do Vice 
Dodô e todos os Vereadores.

A pavimentação asfáltica, 
como qualquer estrutura, sofre 
desgastes causados por fenôme-
nos climáticos, ação do tempo e, 
claro, pela própria rodagem de 
veículos. Torna-se necessária, 
periodicamente, a realização de 
serviços visando a conservação 
ou o reparo da malha de asfalto.

Normalmente, antes de qual-
quer intervenção, faz-se estu-
do da condição do pavimento, 
sempre precedido de duas ava-

liações, uma funcional e outra 
estrutural. O objetivo destas 
análises é a coleta de dados da 
condição da superfície pavimen-
tada para que sejam defi nidas 
as opções de restauração apro-
priadas.

Numa avaliação funcional, 
é observado se a área de roda-
gem apresenta trincos, racha-

duras, deformações defi nitivas 
ou superfi ciais. Em relação à 
estrutura, observa-se possíveis 
defl exões na superfície sob car-
ga ou a presença de bacias de 
deformação.

Na correção de defeitos fun-
cionais são empregados alguns 
tipos de revestimento, como 
lama asfáltica, com selagem de 

trincas e rejuvenescimento, tra-
tamento superfi cial simples ou 
duplo, que restaura a aderência 
superfi cial, microrrevestimento 
asfáltico, para minimizar con-
dição abrasiva acentuada, entre 
outros produtos e técnicas.

Parabéns a todos os envolvi-
dos! Principalmente a população 
de Dalas e Prainha de Dalas.

DALAS E PRAINHA DE DALAS

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO ASSINA DOIS 
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

O prefeito Maurício Honório 
de Carvalho esteve na capital 
São Paulo nessa terça-feira 03/
julho/2018 de Solidariedade do 
Governo do Estado de São Pau-
lo para assinatura do convênio 
Artesão.

O convênio Artesão tem por 
oferecer gratuitamente cursos 
de qualifi cação profi ssional 
para pessoas em situação de 
vulnerabilidade e que buscam 
uma recolocação no mercado 
de trabalho

O vice-prefeito José Yone-
zawa o Issau, acompanhou o 
prefeito Maurício nessa viagem.

Já de retorno à São Francisco 
na quarta-feira 04/julho/2018 
o prefeito Maurício recebeu 
um uma ligação telefônica da 
Secretaria de Habitação do Go-
verno do Estado, onde deveria 
estar de regresso à capital na 
quinta-feira dia 05/julho/2018 
para assinatura de um impor-

tante convênio.
Assim sendo o prefeito Maurício 

em um “bate-volta”, rapidamente 
retornou à São Paulo onde esteve 
na Secretaria da Habitação do Es-
tado de São Paulo e na presença do 
secretário Paulo Cesar Matheus da 
Silva, assinou um convênio no va-
lor de R$174.814,46 (cento setenta 
e quatro mil, oitocentos e quatorze 
reais e quarenta e seis centavo) 
para a construção de uma praça 
no Conjunto Habitacional José 
Honório de Carvalho “COHAB 
ZÉ HONÓRIO” a praça levará o 
nome de Praça da Bíblia.

Vale lembrar que esse convênio 
tem a participação do deputado 
estadual Orlando Bolçone e do 
ex-prefeito de São José do Rio 
Preto Valdomiro Lopes.

Por: Anderson Pimenta 
PREFEITURA DO MUNICÍ-

PIO DE SÃO FRANCISCO SP.
GOVERNO DO POVO – CI-

DADE FELIZ
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O campeonato regional de fut-
sal, tradicionalmente realizado 
em Palmeira D’Oeste no meio 
do ano trouxe junto contigo uma 
homenagem especial para uma 
pessoa muito especial, o Senhor 
Reinaldo Castellani.

O troféu Dim Castellani, faz re-
ferência a uma pessoa que dedicou 
muito dos seus esforços ao espor-
te. Por isso, o Professor Floriano, 
Secretário de Esporte, não pensou 
duas vezes ao realizar a homenagem 
ao Senhor Reinaldo Castellani. A 
família esteve presente durante o 
torneio e também fez uma nota de 
agradecimento. Oito equipes dis-
putaram o prêmio de R$ 4.000,00 
além to troféu de 1º lugar e elas são:

Campeonato Regional de Futsal – Palmeira D’Oeste 2018

# PALMEIRA D’OESTE 
(Time 1) - # Sorveteria Saborosa 
(Time 2 de Palmeira D’Oeste)

# Santa Fé do Sul - # Parana-
íba - # Selvíria - # Nova Canaã 
- # Pereira Barreto e # General 

Salgado
Em dois grupos com 4 times, 

todos se enfrentaram em suas 

chaves e os classifi cados foram 
direto para semifi nal. A grande 
fi nal foi disputada pelos times 

de Santa Fé e Paraní-
ba, onde a equipe de 
Santa Fé levou a me-
lhor.

Parabenizamos a 
todos os times pelo 
comportamento em 
campo, pela arbi-
tragem que mandou 
super bem, ao pro-
fessor Floriano (Tio 
Girão) pela organi-
zação do campeo-
nato e pela homena-
gem. Agradecemos 
também ao Prefeito, 

sempre solícito aos torneios es-
portivos de Palmeira D’Oeste, ao 
Vice Dodô e todos os Vereadores.
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Telefone (17) 3651-3347 
Av. Inocêncio Figueiredo, nº 53-58 - 

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
DO CRAS PALMEIRA D’OESTE

O CRAS  rea l i zou  ma i s 
uma at iv idade soc ioedu-
cativa em grupo, onde par-
t ic iparam integrantes das 
famí l ias  que são benef i -
ciárias do programa Bolsa 
Família.

O encontro contou com a 
fala das técnicas do CRAS, 
ps i có loga  Ana  Pau la  de 
Amorim e a assis tente so-
cial Giséli Pereira Dias, que 
foram responsáveis pelas 
orientações direcionadas 

aos pais em como melhor 
educar os filhos para serem 
adultos independentes e 
como os pais podem redu-
zir os impactos que a inter-
net e o uso excessivo dos 
celulares causam na v ida 

das nossas crianças.
Recebemos  t ambém a 

presença da Primeira Dama 
e Presidente do Fundo So-
cia l  Andréa e a Secretária 
da Assistência Social Elaine 
Marquioli.

A equipe do CRAS, juntamente 
com monitores, se empenharam 
em desenvolver nesta quinta-
-feira 04/07, uma atividade do 
serviço de convivência e forta-
lecimento de Vinculo.

Tal serviço organiza-se de 
modo a ampliar trocas cultu-
rais e de vivências, desenvolver 

o sentimento de pertença e de 
identidade, fortalecer víncu-
los familiares e incentivar a 
socialização e a convivência 
comunitária.

Na oportunidade foi realizado 
um momento de convivência 
entre pais e filhos, com brinca-
deiras, momentos que reforçam 

as ações entre família e estrei-
tam vínculos afetivos. Durante 
todo o mês de maio e junho fo-
ram desenvolvidas atividades 
voltadas para a convivência 
familiar e comunitária, sendo 
um dos eixos trabalhados por 
esse serviço.

Para esse encerramento, 

tivemos a ilustre presença 
do Prefeito Reinaldo Savazi 
juntamente com sua esposa, 
Primeira Dama e Presidente 
do Fundo Social Andréa Sa-
vazi e seus filhos, que sempre 
prestigiam e incentivam as 
atividades desenvolvidas pela 
assistência social.

CRAS – PALMEIRA D’OESTE
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CAMAC
Fone: (17) 3651-1423
Fone/Fax: 3651-1339

CANÁRIO - MAteRIAIs pARA CONstRuções

RuA BRAsIl, Nº 56-100 - CeNtRO - pAlMeIRA d’Oeste-sp

Jornalista Responsável: Luide Amorim Mendes

O policial é um profissional 
diferenciado. O exercício de sua 
atividade exige condicionamento 
e vigor físico, é estressante e tem 
características próprias. Por isso, 
dias atrás, foi celebrado acordo 
entre parlamentares reunidos pelo 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) e governo, para 
permitir sua aposentadoria aos 
53 anos (homem) e 52 (mulher), 
desde que com 30 anos de contri-
buição. É impossível que o poli-
cial permaneça na ativa até os 65 
anos, como deverá ocorrer com 
membros de áreas que não envol-
vem riscos e nem exigem absoluta 
forma física. No seu dia-a-dia, ele 
é obrigado a correr, saltar, atuar 
em altura e a uma série de ações 
normalmente inesperadas e peri-
gosas. A exemplo dos atletas de 
competição, que não têm como 
atuar até os 65 anos, o policial tem 
de parar mais cedo, pois a partir 
de certa idade seu físico não res-
ponderá às necessidades. Por isso, 
as classes policiais esperam a im-
plementação do acordo através de 
emendas quando da votação do 
projeto pelo plenário onde, para 
ser aprovado, necessitará de 308 
votos.

Desde sua instituição, as carrei-
ras policiais tiveram tratamento 
especial por serem diferenciadas. 
A ocorrência (crime, sinistro e 
até a prevenção) não tem hora 
para acontecer e nem tempo de-
finido que caiba numa jornada 

A APOSENTADORIA DOS POLICIAIS

de trabalho. Isso leva o policial 
a atuar em todas as 24 horas do 
dia e a nem sempre poder deixar 
o trabalho no vencimento de sua 
jornada regular. Os acontecimen-
tos desconhecem convenções e 
limitações de tempo e espaço, 
exigindo as providências no mo-
mento certo. Quando se trata de 
policiais militares, o quadro é 
mais rígido, pois os regulamentos 
da caserna não permitem recusar 
serviço mesmo os mais perigosos. 
E o policial trabalha pelo tempo 
que for necessário, não recebendo 
horas-extra, gratificação noturna 
ou de feriado ou fim-de-semana e 
outros benefícios que o trabalha-
dor privado aufere por determi-

nação da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho). Mesmo assim,  
82% dos PMs recebem salários 
dentro do limite de remuneração 
da previdência geral.

 Todos os postos da segurança 
pública têm suas especificida-
des, que precisam ser respeitadas. 
As diferenças são resultados de 
décadas de experiência. As de-
sigualdades entre as atividades 
têm de ser consideradas. Policiais 
e bombeiros militares, policiais 
federais e outros têm de ser re-
conhecidos pelas peculiaridades 
do que fazem sem jamais serem 
comparados aos trabalhadores 
gerais que, entre outras coisas, 
podem se recusar a executar 

tarefas perigosas e, inclusive, 
não trabalham habitualmente 
nos domingos e feriados. Mas 
até entre os trabalhadores gerais 
são encontrados os que merecem 
tratamento diferenciado, como 
os professores e os trabalhadores 
rurais, que também deverão se 
aposentar mais cedo.

A reforma da Previdência é 
uma necessidade nacional. Mas 
deve ser justa e, principalmente, 
não impor aos trabalhadores, in-
dependente de sua categoria, um 
esforço maior do que permite a 
sua dignidade e capacidade física.

 
Tenente Dirceu 

Cardoso Gonçalves

A partir desta segunda-feira 
(1°), entra em vigor o Plano 
Safra 2019/2020. O plano tem 
R$ 225,59 bilhões, sendo R$ 
169,33 bilhões para crédito ru-
ral (custeio, comercialização 
e industrialização) e R$ 53,41 
bilhões para investimentos. 
O Programa de Subvenção ao 
Prêmio do Seguro Rural terá 
R$ 1 bilhão, mais que o ante-
rior da safra 2018/2019. Para 
2020, haverá R$ 1,85 bilhão 
para apoio à comercialização 
nas modalidades de aquisição 
direta do produtor, contratos de 
opção de venda e subvenção de 
preços. O plano vale até 30 de 
junho de 2020. 

As taxas de juros foram man-
tidas em níveis que permitem 
apoio ao produtor rural. No 
caso de custeio, comercializa-
ção e industrialização, será de 
3% ao ano e 4,6% ao ano para 
os pequenos produtores (Pro-
naf), 6% ao ano para médios 
produtores (Pronamp) e 8% ao 
ano para demais produtores.

Nos programas de investi-
mentos, as taxas vão variar de 
3% a 10,5% ao ano.

Na quinta-feira passada (27), 
o Conselho Monetário Nacional 
aprovou as taxas, recursos e 
medidas do plano.

SaIba MaIS SObRE O 
PLANO SAFRA 

2019/2020:
Pequenos e médios produ-

tores
Os beneficiários do Programa 

Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pro-
naf) têm R$ 31,22 bilhões à 
disposição para custeio, co-
mercialização e investimento. 
Pela primeira vez, o Tesouro 
Nacional alocou mais recursos 
para subvenção do programa em 
relação aos demais, somando 
R$ 4,975 bilhões.

Estão garantidos recursos de 
custeio para produção de ali-

Plano Safra 2019/2020 entra em
vigor nesta segunda-feira

mentos básicos: arroz, feijão, 
mandioca, trigo, leite, frutas e 
hortaliças e para investimen-
to na recuperação de áreas 
degradadas, cultivo protegi-
do, armazenagem, tanques de 
resfriamento de leite e energia 
renovável.

Outra medida inédita é a que 
os financiamentos podem ser 
usados para construção e refor-
ma de casas rurais dos pequenos 
agricultores. Serão destinados 
R$ 500 milhões para esse fim, 
pleito antigo do setor rural. 
Com estes recursos, será pos-
sível construir até 10 mil casas.

Os recursos para o Pronamp 
(Programa Nacional de Apoio 
ao Médio Produtor Rural) pas-
saram para R$ 26,49 bilhões, 
R$ 6,46 bilhões a mais que o 
programado na safra 2018/2019, 
o que representa aumento de 
32% nas verbas. Os produtores 
que não se enquadram no Pronaf 
podem ser beneficiados pelo 
Pronamp. 

SEGuRO RuRAL
Em 2020, será destinado R$ 1 

bilhão para subvencionar a con-
tratação de apólices do seguro 
em todo o país. Esse é o maior 
montante que o programa rece-
berá desde sua criação em 2004.

Com esse valor, cerca de 
150,5 mil produtores rurais 
poderão ter a safra segurada. 
Devem ser contratadas 212,1 
mil apólices, com a cobertura de 
15,6 milhões de hectares e valor 
segurado de R$ 42 bilhões.

aPOIO à COMERCIaLI-
zAçãO

Foram aprovados novos pre-
ços mínimos, com reajuste mé-
dio de 7% para os principais 
produtos. Esses valores tiveram 
como referência os custos das 
lavouras, os preços nos merca-
dos internacionais e a perspec-
tiva das taxas de câmbio. 

FInanCIaMEnTO
Algumas medidas no sentido 

de melhorar o acesso, aumen-
tar a oferta de crédito e redu-
zir os custos financeiros serão 
implantadas por meio de uma 
medida provisória: Cédula do 
Produto Rural (CPR) em dólar, 
o Fundo de Aval Fraterno, Pa-
trimônio de Afetação e equali-
zação de juros para cerealistas.

InvESTIMEnTOS
Dentro dos recursos para 

investimento, o Programa de 
Modernização da Agricultura 
e Conservação dos Recursos 
Naturais (Moderagro) prevê a 
possibilidade de financiamento 
de erva-mate e de cana-de-açú-
car para produção de cachaça.

Houve também elevação do 
limite de crédito por benefi-
ciário do Programa de Incen-
tivo à Irrigação e à Produção 
em ambiente Protegido (Mo-
derinfra). Para o empreendi-
mento individual, passa de R$ 
2 milhões para R$ 3,3 milhões 
por beneficiário. no caso de 
empreendimento coletivo, su-
biu de R$ 6,6 milhões para R$ 
9,9 milhões. O limite de crédito 

será permanente.
banCO dO bRaSIL

na safra 2019/2020, o ban-
co do brasil, um dos principais 
financiadores da agropecuária, 
destinará R$ 103 bilhões, valor 
20% superior ao da safra anterior. 
do total, R$ 91,5 bilhões para o 
crédito rural e R$ 11,5 bilhões 
para crédito agroindustrial. Por 
segmento, serão R$ 14,1 bilhões 
para a agricultura familiar e R$ 
77,4 bilhões aos demais produ-
tores.

O banco anunciou ainda 
que, além dos seguros agrí-
cola e  faturamento para as 
áreas financiadas, áreas não 
f inanciadas ou f inanciadas 
com CPR poderão ser contra-
tadas online, o que permite a 
precificação e a contratação 
instantâneas para cl ientes 
específicos e parcelar o pa-
gamento do seguro em até 7 
vezes sem juros. 

“O banco disponibilizará o 
bb Seguro Pecuário Fatura-
mento, garantindo aos Agro-
pecuaristas o pagamento de 
indenização quando o fatu-
ramento obtido com a venda 
do rebanho segurado for infe-
rior ao faturamento garantido 
(valor segurado) constante da 
apólice”, informou o banco.

No Pronaf Custeio, os agri-
cultores familiares poderão, 
por meio do app bb, renovar 
as operações a qualquer mo-
mento, sem necessidade de ir à 
uma agência
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2019
MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OB-

JETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
LOCAÇÃO DE TENDAS E LONAS DE FECHAMENTO A SEREM 
UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES DA 29ª FESTA DA UVA, 17ª 
FEIRA DO AGRONEGÓCIO E 6ª MOSTRA DE LEGUMES A 
SEREM REALIZADAS NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 
2019.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 012/2019
PROCESSO n° 024/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 23/07/2019
HORÁRIO: a partir das 09h00m
LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 04 DE JULHO DE 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
REINALDO SAVAZI
PREFEITO MUNICIPAL
_________________________________________________

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019

MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OBJE-
TIVA O FORNECIMENTO DE (IMPRESSOS GRÁFICOS E CA-
RIMBOS) PARA USO DA MUNICIPALIDADE PARA EDUCAÇÃO, 
SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ADMINISTRAÇÃO E ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 011/2019
PROCESSO n° 023/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 22/07/2019
HORÁRIO: a partir das 14h00m

LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 03 DE JULHO DE 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
REINALDO SAVAZI
PREFEITO MUNICIPAL
_________________________________________________

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2019
MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OBJE-

TIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA 
A ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE TODAS 
AS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO 
DE CARGO PÚBLICO NO QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO MU-
NICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE, BEM COMO REALIZAÇÃO 
DE PROCESSO SELETIVO CONFORME TERMO DE REFE-
RÊNCIA E COM OBSERVÂNCIA DE TODAS AS LEIS RELATI-
VAS AO ASSUNTO E TUDO CONFORME EDITAL E ANEXOS.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 013/2019
PROCESSO n° 025/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 23/07/2019
HORÁRIO: a partir das 14h00m
LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 05 DE JULHO DE 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
REINALDO SAVAZI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial n° 01/2019 - Processo de 

Licitação n° 26/2019
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agri-

cultura famil iar e do empreendedor famil iar rural, para 
o atendimento ao Programa Nacional de Al imentação 
Escolar – PNAE, destinados à merenda escolar deste 
município.  Homologo para que surta os efeitos legais, a 
decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação, 
figurando como adjudicatória,de todos os Itens licitados, 
as empresas: ARNALDO TABARES DA SILVA E OUTRO,  
CNPJ/MF n° 08.977.024/0001-07, sediada na cidade de 
Palmeira D’Oeste; CLAUDINEI PENARIOL RODRIGUES, 
CNPJ: 09.396.659/0002-64, sediada na cidade de São 
Franc isco;  JOÃO REINOSO BRANCO NETO,  CNPJ: 
09.276.175/0001-09 sediada na cidade de São Francisco– 
SP, conforme Ata registrada no Processo.

São Francisco-SP, 21 de Maio de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO N° 36/2019
ORIGEM: Chamada Pública n° 01/2019 - Processo de 

Licitação n° 26/2019
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agri-

cultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 
– PNAE, destinados à merenda escolar deste município.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “ARNALDO TABARES DA SILVA E OU-

TRO” 
VALOR TOTAL- R$ 11.565,20(onze mil quinhentos e 

sessenta e cinco reais e vinte centavos).
DATA DE ASSINATURA: 21 de Maio de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO N° 37/2019
ORIGEM: Chamada Pública n° 01/2019 - Processo de 

Licitação n° 26/2019
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agri-

cultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 
– PNAE, destinados à merenda escolar deste município.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “CLAUDINEI PENARIOL RODRIGUES” 
VALOR TOTAL- R$ 6.871,00(seis mil, oitocentos e se-

tenta e um reais).
DATA DE ASSINATURA: 21 de Maio de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO N° 38/2019
ORIGEM: Chamada Pública n° 01/2019 - Processo de 

Licitação n° 26/2019
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agri-

cultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 
– PNAE, destinados à merenda escolar deste município.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “JOÃO REINOSO BRANCO NETO” 
VALOR TOTAL- R$ 14.189,50(quatorze mil, cento e oi-

tenta e nove reais e cinquenta centavos).
DATA DE ASSINATURA: 21 de Maio de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO

Prefeito Municipal 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial n° 18/2019 - Processo de 

Licitação n° 39/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços na área de segurança e medicina 
do trabalho. Homologo para que surta os efeitos legais, 
a decisão proferida pela Comissão Permanente de Lici-
tação, f igurando como adjudicatória,de todos os Itens 
l ic i tados,  a  empresa:  EQUIPSERV SEGURANÇA DO 
TRABALHO LTDA,  CNPJ/MF n° 06.273.408/0001-16, 
sediada na cidade de Jales-SP, conforme Ata registrada 
no Processo.

São Francisco-SP, 28 de Junho de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO N° 48/2019
ORIGEM: Pregão Presencial n° 18/2019 - Processo de 

Licitação n° 39/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços na área de segurança e medicina 
do trabalho.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “EQUIPSERV SEGURANÇA DO TRA-

BALHO LTDA” 
VALOR TOTAL- R$ 36.600,00 (trinta e seis mil e seis-

centos reais).
DATA DE ASSINATURA: 28 de Junho de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO N° 49/2019
ORIGEM: Dispensa Licitação n° 20/2019 - Processo de 

Licitação n° 42/2019
OBJETO: Contratação de empresa no ramo para a or-

ganização e contratação de serviços para a realização da 
Festa Junina do Município de São Francisco-SP, a se rea-
lizar no dia 08 de Julho de 2019, na Praça da Matriz, com 
disponibilização de uma Banda Show, com equipamentos 
de som, luz, equipe de segurança e equipe de brigadistas 
mínimas necessárias para a real ização e f i lmagem do 
evento.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “GABRIEL GOMES DE MENEZES” 
VALOR TOTAL- R$ 16.890,00 (dezesseis mil oitocentos 

e noventa reais).
DATA DE ASSINATURA: 03 de Julho de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO N° 22/2019
ORIGEM: Dispensa Licitação n° 10/2019 - Processo de 

Licitação n° 21/2019
OBJETO: Contratação de Educador Físico, para executar 

atividades de Vôlei adaptado com os Idosos que partici-
pam das atividades do Centro de Convivência do Idoso do 
Município.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “DANILO TELLES MIANI 34944344848” 
VALOR TOTAL- R$ 8.100,00 (Oito mil e cem reais).
DATA DE ASSINATURA: 01 de Abril de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PALMEIRA D'OESTE
FORO DE PALMEIRA D'OESTE
VARA ÚNICA
Rua XV de Novembro, 4871, ., Centro - CEP 15720-000, Fone: (17) 
3651-1317, Palmeira D'oeste-SP - E-mail: palmeiradoeste@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CARTA PRECATÓRIA – CITAÇÃO - RITO COMUM – USUCAPIÃO – REGISTROS 
PÚBLICOS

Processo Físico nº: 0000882-59.2015.8.26.0414 - Ordem 619/2015
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: ANA MARIA DE MENDONÇA VIEIRA
Requerido: Alcides do Amaral Mendonça Neto e outro
Prazo para Cumprimento: * dias
Valor da Causa: R$ 1.000,00

DEPRECANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO FORO DE PALMEIRA 
D'OESTE DA COMARCA DE PALMEIRA D'OESTE - SP.
DEPRECADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP.

O(A) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Rafael Salomão Oliveira, MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única do 
Foro de Palmeira D'Oeste da Comarca de Palmeira D'Oeste, Estado de São Paulo, na forma da lei 
etc.

FAZ SABER ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da Comarca deprecada à qual esta 
for distribuída que, perante este Juízo e respectivo Cartório, se processam os termos da ação em 
epígrafe, tudo de conformidade com as peças que seguem, as quais desta passam a fazer parte 
integrante.

FINALIDADE: CITAÇÃO da(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), bem como do(s) respectivo(s) 
cônjuge(s), se casado(s) for(em), seus herdeiros/sucessores, para os atos e termos da ação proposta 
e para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis da juntada aos autos, contestar(em) a ação, 
conforme r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Recebo a petição de fl. 41/42 como emenda à 
inicial. Anote-se. Retifique-se a distribuição. Anote-se, também. No mais, proceda-se nos termos 
da decisão de fl. 36. Intime-se.".

ADVERTÊNCIA: Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar 
a ação será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 
autor. 

PESSOA(S) QUE DEVERÁ(ÃO) SER CITADA(S): Reqdo: RITA MIRIAN BERTO DO 
AMARAL MENDONÇA, Rua Raul Silva, 1203, Nova Redentora - CEP 15090-260, São José do 
Rio Preto-SP, CPF 018.896.638-24, RG 7.857.269, Casada, Brasileiro, Dentista  e Reqdo: 
ALCIDES DO AMARAL MENDONÇA NETO, Doutor Raul Silva, 1203, Nova Redentora - 
CEP 15090-260, São José do Rio Preto-SP, CPF 928.576.808-30, RG 5.980.472, Casado, 
Brasileiro, Agricultor 

PROCURADORES: Dr(a). Fabiana Bispo Peruchi - OAB nº 282573/SP.

TERMO DE ENCERRAMENTO
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PALMEIRA D'OESTE
FORO DE PALMEIRA D'OESTE
VARA ÚNICA
Rua XV de Novembro, 4871, ., Centro - CEP 15720-000, Fone: (17) 
3651-1317, Palmeira D'oeste-SP - E-mail: palmeiradoeste@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

Assim, pelo que dos autos consta, expediu-se a presente, pela qual depreca a Vossa Excelência 
que, após exarar o seu respeitável CUMPRA-SE, se digne determinar as diligências para seu 
integral cumprimento, com o que estará prestando relevantes serviços à Justiça. Palmeira D'oeste, 
24 de março de 2017. Suzi Darley Medrado Nunes Trevizol, Escrivão Judicial II. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Art. 212, do CPC: Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.
§ 2o Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 
forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, 
inciso XI, da Constituição Federal.
Artigo 5º, inciso XI, da CF: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
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Pelas mais recentes notícias, 
a aprovação da reforma da Pre-
vidência já é certa. Segundo o 
ministro Onyx Lorenzoni, o go-
verno, que precisa de 308 votos, 
já contabiliza 330 ou mais. até 
aí, tudo bem. Mas as pendên-
cias são preocupantes. Mais do 
que a indefinição sobre a situa-
ção dos policiais estaduais, é a 
quase certeza de que estados e 
municípios ficarão fora do tex-
to que a Câmara promete dar 
aprovado em dois turnos até a 
quinta-feira da próxima sema-
na, dia 18. Sem a inclusão dos 
entes federados, grande parte 
do rombo previdenciário conti-
nuará sem solução, pois grande 
parte deles está em má situação 
financeira e se continuarem 
mantendo os atuais sistemas 
previdenciários, vão quebrar 
e continuarão de chapéu na 
mão recorrendo ao socorro da 
união. Até porque, por defi-
nição, o ente público não vai à 
falência porque seus rombos 

são cobertos pelo Tesouro, com 
o dinheiro que pagamos de im-
postos. O brasil possui 11,5 
milhões de servidores públicos, 
sendo 6,5 milhões municipais, 
3,7 milhões estaduais e apenas 
1,3 milhão (ou 15%) federais.

O mais espantoso é o moti-
vo da não inclusão de estados 
e municípios. Ela não se dará 

porque parlamentares interes-
sados nas eleições municipais 
do próximo ano votariam con-
tra todo o projeto se tivessem 
de contrariar os interesses do 
funcionalismo de seus redutos 
eleitorais. E os governadores, 
principalmente os do Nordeste 
– eleitos pela oposição – fa-
zem jogo duplo, requisitando 

o socorro do governo federal 
para suas dificuldades, mas 
demagogicamente liberando 
suas bancadas para atuar e 
votar contra a reforma. O in-
teresse político-eleitoral está 
falando mais alto do que o com-
promisso com a Nação, o que 
eternizará os problemas, pois 
85% dos servidores públicos 

continuarão filiados a siste-
mas insolventes e sob o risco de 
colapso.  A reforma da Previ-
dência terá valido apenas para 
o setor privado apenas 15% do 
funcionalismo.

Ainda está em tempo de, du-
rante as votações de primeiro e 
segundo turno, os parlamenta-
res realmente comprometidos 
com o país, incluírem a obriga-
toriedade de municípios, esta-
dos e distrito federal seguirem 
as regras previdenciárias da lei 
geral. Se não o fizerem, além 
dos males econômicos imedia-
tos, estarão transferindo para 
as assembleias Legislativas 
Estaduais e Câmaras Munici-
pais a difícil tarefa hoje vivida 
pelo Congresso Nacional, de 
mexer com a vida de todo o 
funcionalismo para evitar o 
mal maior à economia. Manter 
essa pendência é impatriótico.

O país precisa resolver rapi-
damente a questão previden-
ciária para logo em seguida 

cuidar das reformas tributária 
e administrativa. Aí, com as 
novas bases, promover a indu-
ção da atividade econômica e 
oferecer ao investidor seguran-
ça para montar seus negócios 
solidamente, com a certeza de 
que chegarão aos resultados 
esperados, sem a corrupção, as 
propinas e a promiscuidade que 
ao longo das últimas décadas 
nos conduziram à crise econô-
mica, moral e ética. A Nação 
tem pressa e quer ver logo a 
decolagem de um projeto que 
reaqueça a economia e, com 
a renda do trabalho de todos, 
promova o desenvolvimento 
sustentado e a solução do gra-
ves problemas vividos pela 
população. Os eleitos de 2018 
têm o dever de fazer o melhor 
nessa direção e ninguém deve 
atrapalhá-los, sob pena de estar 
fabricando o caos...

Tenente Dirceu Cardoso 
Gonçalves

SEM ESTADO E MUNICÍPIO, 
REFORMA SERÁ INCOMPLETA

Quem sou eu? Ou quem é você? 
Poderia pensar numa resposta que 
mostrasse a minha ou a sua identi-
dade, com nome completo, filiação, 
data de nascimento etc..., mas não 
tenho este pensamento, nem mes-
mo de mostrar ou medir o tamanho 
do nosso nome, se eu e você temos 
fama ou riquezas ou mesmo uma 
posição de destaque na sociedade. 
Na verdade o meu pensamento é 
sobre o que significamos para a so-
ciedade. Então percebo que inde-
pendente de nome, fama ou classe 
social, qualquer individuo tem a sua 
importância, mesmo que pareça não 
ter ele significância alguma, cada 
individuo, é importante, por exem-
plo.. uma única peça é importante 
para o bom funcionamento de toda 
uma máquina, tão importante que 
se faltar uma simples engrenagem 

todo o funcionamento da máqui-
na fica prejudicado. Comparando 
isso com a nossa vida social vejo 
como eu e você somos importante 
na familia, na escola, no trabalho, 
nas comunidades, na politica, en-
fim em todas as áreas da vida cada 
pessoa é muito importante, porque 
precisamos uns dos outros. Imagi-
ne uma escola sem alunos ou sem 
professores, ou hospitais só com 
médicos se nenhum paciente e mais, 
já pensou em tomar um ônibus sem 
motorista? E se não ter passageiros 
para que serve o ônibus? Por essa 
cooperação mútua é que devemos 
pensar como o apóstolo Paulo 
que inpirado pelo Espirito Santo 
escreveu em 1° Corintios 12.12 “ 
Poeque, assim como o corpo é um 
e tem muitos membros, e todos os 
membros, sendo muitos, são um 

só corpo, assim é Cristo também.” 
Paulo nesta passagem bíblica faz 
alusão à igreja de Cristo, compa-
rando-a com o corpo humano, e nos 
versículos subsequentes do mesmo 
capítulo ele revela a importância de 
cada menbro do corpo, por isso me 
sinto tão importante e necessário 
para minha familia, minha comuni-
dade religiosa, minha cidade, meu 
país e para toda sociedade. E você 
? É importante? Posso lhe garantir 
que sim, você é muito importante.

Se dê o valor, viva tua importân-
cia mesmo que as pessoas te achem 
insignificante, viva não com orgu-
lho e presunção, mas como alguém 
que com valor faz parte de uma so-
ciedade que sem você, sem nós, não 
é sociedade.

                                                                                
Pastor João Francisco de Oliveira

A SIGNIFICÂNCIA

um homem perguntou a um 
sábio se ele deveria ficar com sua 
esposa ou com sua amante.

O Sábio levou duas flores em 
suas mãos, uma com uma Rosa e 
a outra com um Cacto e pergun-
tou ao homem:

- Se eu lhe der uma dessas Flo-
res, qual você escolheria ?

O Homem sorriu e disse: A 
Rosa é logico !

Es imprudente respondeu o 
sábio.

- As vezes os homens são mo-
vidos por beleza externa ou pelo 
mundano e escolhem o que lhes 
parece brilhar mais.

- a Rosa é mais bela, mas morre 

logo.
- O Cacto, por sua vez, inde-

pendentemente do tempo ou cli-
ma permanece o mesmo, verde 
com espinhos, e um dia vai lhe 
dar a flor mais bonita que você 
já viu.

- Sua Esposa conhece seus de-
feitos, suas fraquezas, seus erros.

- Sua amante quer suas vitórias, 
suas alegrias e seu sorriso.

- Sua esposa quer suas lagrimas 
para te consolar, suas derrotas 
para levantar junto a ti, ela quer 
você em todos os momentos bons 
ou ruins, alegres e tristes.

- Sua Amante, no entanto nas 
suas tribulações lhe deixara e 

O QUE VOÇÊ ESCOLHERIA ?
lhe há de trocar por outro, que 
lhe dará os mesmos sorrisos e as 
mesmas alegrias.

- Tolo é aquele que tem um 
diamante em casa e sai procurar 
pedras em outros lugares.

PROvÉRbIOS 18-22: aquele 
que encontra uma esposa, acha o 
bem, e alcança a benevolência.

PROvÉRbIOS 5-3-5: Porque 
os lábios da mulher estranha des-
tilam favos de mel, e o seu pala-
dar é mais suave do que o azeite.

Mas o seu fim é amargoso 
como o absinto, agudo como a 
espada de dois gumes.

Os seus pés descem para a mor-
te; os seus passos estão impreg-

nados do inferno.

Presbítero Celso Pena
 Paschoalette

A Justiça Eleitoral informa 
aos eleitores dos municípios 
de Aspásia, Dirce Reis, Ja-
les, Mesópolis, Paranapuã, 
Pontalinda, Santa albertina, 
Santa Salete e urânia que os 
cartórios eleitorais estarão 
de plantão neste sábado, dia 
13 de julho e atenderá das 
08h às 13h.

O e le i to r  que  a inda  não 
compareceu  aos  car tór ios 
e l e i to ra i s  pa ra  e fe tua r  o 
cadas t ramento  da  b iome -
t r i a  o b r i g a t ó r i a  d e v e r á 
comparecer  pessoa lmen-
te  nos  respec t ivos  de  sua 
zona  Ele i to ra l ,  para  pro-
ceder  à  rev isão  da  inscr i -
ção  b iomét r ica  obr iga tó -
r ia  (Revisão  do  Ele i to ra -

do) ,  devendo  ap resen ta r 
os  seguin tes  documentos : 
documen to  de  i den t ida -
de ,  como o  R .G,  ca r te i ra 
p rof i s s iona l ,  ce r t idão  de 
nasc imen to ,  ce r t idão  de 
ca samen to ,  c a r t e i r a  na -
c i o n a l  d e  h a b i l i t a ç ã o  – 
C N H  e  c o m p r o v a n t e  d e 
res idência  com expedição 
máxima de  t rês  meses  an-
t e r i o r e s ,  como  con ta  de 
á g u a ,  l u z  e  t e l e f o n e .  A 
ap resen tação  do  t í t u lo  é 
facu l ta t iva . 

O  não  comparec imento 
do  e le i to r  ou  a  não  apre-
sen tação  dos  documentos 
exig idos  acar re tará  o  can-
c e l a m e n t o  d a  i n s c r i ç ã o 
e le i to ra l .

Plantão da 
biometria 

acontece neste 
sábado
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Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186

j. c. mingati & 
mingati ltda.

defensivos, Fertilizantes e 
Produtos agropecuários em geral

tel. (17) 3651-1298 - 
Palmeira d’Oeste - SP

Em um mundo cada vez mais 
agitado, onde as pessoas se sen-
tem sob pressão o tempo todo, 
motivos para o estresse não 
faltam, gerando cada vez mais 
ansiedade. Enquanto alguns en-
contram na compulsão alimentar 
um refúgio para sua ansiedade, 
saiba que através da alimenta-
ção adequada também é possível 
controlar a ansiedade e viver uma 
vida mais plena.

O Dr. Leone Gonçalves, 
preparador físico e nutricio-
nista com especialização em 
nutrição ortomolecular, es-
clarece sobre a reação fisio-
lógica do corpo à ansiedade: 
“Algumas pessoas podem 
manifestar uma ansiedade 
além do normal, por se preo-
cuparem demais com os mí-
nimos detalhes de tudo ao 
seu redor, até esse excesso 
de zelo se tornar um hábito. 
Neste caso, o estresse asso-
ciado a essa postura, em vez 
de prepará-lo em um estado 
de alerta, praticamente o 
paralisa, com manifestação 
de sintomas físicos e emo-
cionais, como a compulsão 
alimentar. A ansiedade gera 
compulsão alimentar, dai 
as pessoas comem muitas 
besteiras e ganham peso”. 

Felizmente, o especialis-
ta aponta que existem for-
mas simples e totalmente 
naturais para aliviar a men-

te,  usando a al imentação 
como aliada. Confira:

REduza a IngESTãO dE 
CAFEíNA

Não é algo raro se sentir an-
sioso ou mais agitado depois de 
consumir bebidas com cafeína. 
Inclusive, o quadro de “trans-
torno de ansiedade induzido 
pela cafeína” é um diagnóstico 
médico oficial. a cafeína é um 
psicoestimulante, que mesmo 
após estimular o sistema nervoso 
central fica na corrente sanguínea 
e nos tecidos por até seis horas. 
A maioria das pessoas pode con-
sumir até 300 mg de cafeína (três 
xícaras de 240 ml de café ou cinco 

xícaras de chá) antes de começar 
a ter problemas. no entanto, se 
você estiver consumindo mais 
que isso, diminua a quantidade 
e veja se o quadro de ansiedade 
apresenta alguma melhora.

SubSTITua O CaFÉ 
PELO CHá dE CaMOMILa

a erva contém as substâncias 
apigenina e luteolina, que promo-
vem o relaxamento. Num estudo, 
pacientes prestes a se submete-
rem a um cateterismo cardía-
co foram tratados com chá de 
camomila para se observar 
quais efeitos ela exercia sobre 
o sistema cardiovascular. Em-
bora não tivesse efeito men-

surável, 10 dos 12 pacientes 
adormeceram durante esse 
procedimento que gera tanta 
ansiedade. Para ação calman-
te máxima, use dois saquinhos 
de chá de camomila para uma 
xícara de água e deixe em in-
fusão, coberto, por 10 minu-
tos. beba três xícaras por dia 
quando estiver passando por 
momentos de tensão.

CEREaIS
um estudo da universidade 

de Tufts com 3 mil homens e 
mulheres detectou que até 39% 
das pessoas têm níveis baixos de 
b12, ao passo que cerca de 9% 
são deficientes. Os pesquisado-

res levantaram a hipótese de que 
o problema esteja na absorção do 
nutriente. a vitamina b12 no cereal 
é mais bem absorvida do que em 
outros alimentos porque a vitamina 
é borrifada, como um suplemento. 
(Tome o leite até o último gole, 
que é onde ficam as vitaminas do 
cereal matinal.)

TOME banHOS dE SOL
A luz do sol é um tremendo 

inibidor de ansiedade. Portan-
to, experimente ficar ao sol 
15 minutos por dia. Isso vai 
aumentar os níveis de vitamina 
D de forma natural, o que pode di-
minuir a depressão e a ansiedade. 

ATuM 
O atum têm altos níveis do 

aminoácido essencial lisina, um 
dos componentes dos neurotrans-
missores. Em estudo de 2004, 
homens que tinham altos níveis 
de ansiedade iniciaram a se sentir 
melhores quando experimenta-
ram a ter alimentação enriquecida 
com lisina. Além disso, as taxas 
do aminoácido são mais altas na 
carne, no peixe e nas legumino-
sas, entre outras fontes.

PREFIRa O MEL nO 
LuGAR DO AçúCAR

um estudo neozelandês de 
2009 apurou que ratos alimen-
tados com mel, que tem efeito 
antioxidante alto, tiveram menos 
ansiedade num labirinto comple-
xo que os que receberam uma 
quantidade equivalente de saca-
rose. Assim, os estudos apontam 

que esta substituição do açúcar 
pelo mel também pode funcionar 
no 'labirinto estressante' da vida.

aLIMEnTOS RICOS EM 
ôMEGA-3 SãO GRANDES 

aLIadOS COnTRa a 
anSIEdadE

Indícios mostram que os ácidos 
graxos ômega-3, abundantes em 
peixes gordurosos, frutos secos e 
linhaça, reduzem os sintomas de 
ansiedade. Além disso, limitam no 
organismo os níveis de estressores 
químicos como adrenalina (epi-
nefrina) e cortisol. uma pesquisa 
israelense mostrou que alunos que 
receberam suplementos de óleo de 
peixe tiveram menos ansiedade nas 
provas; segundo medidas de seus 
hábitos de alimentação e de sono, 
níveis de cortisol e estados mentais. 

COMO LIdaR COM a 
COMPuLSãO aLIMEnTaR 

SE NADA RESOLVER?
Se você identificou o ciclo da 

compulsão alimentar, e perce-
beu que consome mais comida 
do que deveria, e acredita que 
as causas estejam muito além 
do simples estresse e da ansie-
dade natural por algo que se 
está a realizar, talvez também 
seja válido recorrer a um espe-
cialista da área de saúde, como 
um terapeuta ou psicólogo, que 
poderá ajudar a entender este 
acontecimento pelo viés mental 
e emocional, identificar a sua 
origem e qual a melhor forma 
de resolver a questão.

Controle sua ansiedade de forma natural através da alimentação
à  sAúde

O feriado prolongado em 
São Paulo de 9 de julho – que 
celebra a Revolução Consti-
tucionalista de 1932 – teve 26 
mortes em acidentes nas ro-
dovias, uma redução de 3,7% 
em relação ao ano passado, 
segundo balanço do Comando 
de Policiamento Rodoviário 
(CPRv). 

A maioria das ocorrências 
está relacionada a imprudência 
de motoristas, sendo 12 mortes 
em colisões (46,16%) e seis 
vítimas de atropelamentos 
(23,08%), que juntas corres-

Feriado de 9 de julho teve 
26 mortes nas rodovias paulistas

à  BAlANçO

pondem a 69,24% dos mortos. 
Neste ano, o feriado, comemo-
rado na terça-feira, teve um dia 
a mais que no ano passado. 

O balanço aponta que foram 
feitas 28.739 autuações, um 
aumento de 41,68%, além de 
autuações por excesso de velo-
cidade com registro de 26.402 
imagens de radar. Por outro lado, 
diminuiu 15,42% o número de 
motoristas flagrados na Lei Seca, 
com 417 ocorrências. 

Mais de 11 mil motoristas fi-
zeram o teste do etilômetro neste 
ano, um incremento de 98,89%, 

dos quais 26 foram presos em 
flagrante pelo crime de em-
briaguez ao volante. desse 
total, dez se envolveram em 
acidentes de trânsito. 

A Operação Nove de Julho 
registrou prisão em flagrante 
de 55 pessoas por outros cri-
mes, que representa uma alta 
de 10%, e 21 procurados pela 
Justiça foram recapturados e 
levados para o sistema peni-
tenciário. Houve também a 
apreensão de mais de mil qui-
los de drogas e 400 mil maços 
de cigarros.
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ANIVERSÁRIO SRA. ANTONIA CARDELIQUIO DE SOUZA
neste mês de Junho de Sra. antonia Cardeliquio de Souza completou 81 anos. Mãe de 10 filhos já mora na cidade de Palmeira d’Oeste há 58 anos.


